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Spotřeba tepla a tepelná pohoda systémově konkurujících 
otopných zařízení 

Dr.-Ing. Andreas Kämpf     autorizovaný překlad Petr Janásek 
 
Jako problém  dnešní otopné techniky se jeví volba vhodného vytápěcího systému tak, aby 
jeho použitím bylo dosaženo co nejnižší spotřeby energie při optimální teplotní pohodě. 
Protože experimentální důkazy na základě nevýrazného efektu a subjektivního posuzování 
teplotního klimatu mají často jenom malou vypovídací schopnost  a přesvědčivost, otvírá to 
pole působnosti nepodloženým spekulacím, částečnému zkoumání a z toho vyplývajícím 
nedostačujícím závěrům. V následujícím pojednání je popsán matematický model, který je 
možné použít pro analýzu různých vytápěcích systémů k prozkoumání vlivu instalačních 
podmínek otopných systémů na spotřebu energie a teplotní pohodu. 
 
 
Zvolený matematický model 
K výpočtu tepelých ztrát prostoru, popř.haly v závislosti na použitém otopném systému je 
nutné znát přesně tepelné bilance všech ohraničujících ploch.  Matematický popis 
zúčastněných mechanizmů přenosu tepla se týkající se záření, konvekce a vedení tepla je 
uveden na prostorovém modelu podle obrázku /1/. Model umožňuje simulaci poměrů při 
transportu tepla ohraničujích ploch a otopných těles použitých otopných systémů.  
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Obr. 1: Prostorový model 

 
Jako sjednocující kriterium pro posouzení tepelných ztrát byla stanovena výsledná teplota 
uprostřed vytápěného prostoru (popřípadě na libovolném místě prostoru), vyvolaná každým 
zkoumaným systémem. Výsledná teplota je rozhodujícím způsobem ovlivňována sálavým 
klimatem prostoru. Numerický výpočet byl proveden iterací potřebných otopných ploch k 
dosažení této teploty. Pro posuzování teplotní pohody uvnitř prostoru byl definovám model 
osoby, který může zaujmout libovolné stanoviště. 
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Jádrem matematického modelování jsou následující dílčí  postupy: 
 
• Výpočet tepelné výměny zářením mezi všemi zúčastněnými ohraničujícími plochami, 

otopnými tělesy a modelovou osobou 
• Výpočet součinitelů přestupu tepla (NUSSELT aproximace) 
• Výpočet tepelné vodivosti stěn a otopných ploch - jednorozměrově 
• Zohlednění vertikálního průběhu teplot v závislosti na otopném systému a 

experimentálním průzkumu 
• Zohlednění sálavého vytápění o libovolném úhlu náklonu 
• Flexibilní rozdělení ploch geometrie haly (modelování vrat, dveří, oken atd.) 
 
Matematické a fyzikální souvislosti modelu právě tak jako popis jednotlivých dějů při přenosu 
tepla sáláním, konvekcí a vedením jsou podrobně popsány v [1] a nejsou předmětem tohoto 
článku. 
 
Uváděným výpočetním modelem je možné prozkoumat nejrůznější otázky ve vztahu na 
spotřebu energie, velikost tepelných ztrát, instalaci otopných těles a  teplotní pohodu v 
závislosti na zvoleném otopném systému. Model ze použít pro : 
 
• Simulaci různých vytápěcích systémů ( se světlými zářiči, tmavými zářiči, nízkoteplotními 

velkoplošnými stropními pásy, radiátory, podlahové vytápění, teplovzdušné vytápění) 
• Výpočet intenzity osálání na libovolné vztažné rovině 
• Výpočet povrchových teplot a měrných teplných toků zářením nebo konvekcí 

ohraničujících nebo otopných ploch  
• Spotřebu energie v závislosti na otopném systému odděleně pro ztráty tepla prostupem 

nebo větráním prostoru 
• Výpočet měrných tepelných ztrát podle použitého otopného systému 
• Výpočet normovaných tepelných ztrát (nezávisle na použitém otopném systému) 
• Výpočet teplotní pohody v závislosti na otopném systému (asymetrie osálání, výsledná 

teplota, PPD, PMV-Index) 
• Výpočet teploty vzduchu a teploty sálání na libovolném místě modelové osoby 
 
Projektování otopného systému musí odpovídat praxi odpovídajícím kriteriím. Výchozím 
bodem  pro to jsou přijímané popřípadě vydávané tepelné toky ( těla osoby) od osálanch 
ploch. Pro možnost kvantitativního určení těchto dat, zavádí se pojem teplotní pohody. Podle 
těchto kriteríí je možné posuzovat, zda navržený nebo realizovaný otopný systém vyhovuje 
tepelně fyziologickým základním požadavkům prostorového vytápění. 
   
Vyhodnocení teplotní pohody v prostoru se provádí podle kriterií a faktorů, které rozvinul Dr. 
Fanger. Podklady a formulace k tepelné pohodě jsou podrobně uvedeny v pramenu [2].  
 
Dílčí modelování osálání, konvekce, vedení tepkla a teplotní pohody splňují předpoklady pro 
sestavení celkového modelu,  pokud opakovaně umožní mechanizmus transportu tepla ve 
vytápěném prostoru či hale. V pramenu [3] popsaný  globální algoritmus k zprostředkování 
teploty a tepelného toku byl technicko programově přeměněn na dílčí zpracování a spojení 
modelů osálání, volné konvekce, parametrů teplotní pohody atd. Cílem je zadaná výsledná 
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teplota na libovolném stanovišti ve vytápěném prostoru.  V následujícím budou brány do 
úvahy pouze velké prostory (průmyslové nebo dílenské haly).   
 
Při modelování sálavého vytápění bylo postupováno tak, že otopné plochy byly tak dlouho 
měněny, až došlo se požadovaná hodnota výsledné teploty shodovala s vypočítanou.  
Přizpůsobení lze simultánně provádět pro všechny zářiče nebo omezit na zvolený druh 
zářiče. Směr přizpůsobení plochy zářiče ( šířka , výška) je libovolná.  Při výpočtu 
podlahovoého vytápění, byla  obdobně teplota otopné vody měněna tak dlouho, až  bylo 
dosaženo implicitního cíle. Výkon teplovzdušného vytápění byl určen přímo přes teplotu 
vzduchu ve vytápěném prostoru. 
 
Pokud nemá nastat optimalizace otopného systému, například při kalkulaci již zkoumaného 
zařízení, je potlačeno přizpůsobení otopných ploch. Tak se vypočítá teplotní klima zadaného 
zařízení. 
 
Jsou-li určeny veškeré teploty stěn a tepelné toky ploch, jsou z nich zjišťovány parametry 
tepelné pohody uvnitř prostoru.  Osoba je pro výpočet přibližně nahražena koulí s 
připojenými plošnými elementy (Obrázek 1). Tatp konfigurace se může pohybovat v rovině 
proložené souřadnicovou mříží. Na každém bodě mříže lze vypočítat výslednou teplotu 
vztaženou na kouli a asymetrii sálání vztaženou na plošné elementy modelového objektu 
osoby. Paralelním uspořádáním plošných elementů k podlahové ploše může být simulován 
měřící přístroj, zachycující shora dopadající intenzitu sálání IS. Zadáním standardních hodnot 
činosti osoby, tepelného odporu oblečení a očekávané rychlosti proudění vzduchu na 
stanovišti osoby, mohou být určeny parametry teplotní pohody. 
 

 
Energetické a fyziologické srovnání při použití různých otopných systémů v 
modelové hale 
 
Pro validitu matematického modelu byly přibrány údaje, získané z řady měření v různých 
halách s různými otopnými systémy. Porovnání mezi vypočítanými a naměřenými hodnotami 
jak pro energetické parametry (teplotu vzduchu v hale, povrchové teploty, atd.) tak i pro 
tepelně-fyziologické parametry (výsledná teplota, intenzita sálání, atd.) prokázala dobrou 
shodu.  
 
Následně bylo pro modelovou halu provedeno matematické modelování různých příkladů. 
Základem pro výpočty je model haly, naznačený na obrázku /2/. Hlavní rozměry objektu jsou: 
výška 10 m, délka 30 m a šířka 20 m. Hala je opatřena 3 m širokým pásem oken ( na 
obrázku naznačeno plochami 2, 4, 6 a 10), který je umístěn přímo pod stropem (plocha 12).V 
hale jsou vrata (plocha 7), nacházející se v pravé stěně. Podlahu představuje plocha 11. 
Zbývající plochy jsou venkovní stěny (plochy 1, 3, 5, 8, 9). 
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Obrázek 2: Uspořádání modelové haly  
 
Následující tabulka /1/ ukazuje zadané hraniční podmínky pro výpočet 
 
Označení Index Hodnota 
Venkovní teplota Ta [°C] -12 
Teplota země pod podlahou Teb [°C] 8 
Výměna vzduchu větráním βl [1/h] 1 
Instatalační výška zářičů hs [m] 7 
Sálavá účinnost - neto ηs [%] 65 
Výška vypočítaných indicií 
teplotní pohody 

he [m] 1 

Součinitel prostupu tepla 
venkovní stěnou 

κT [W/m2K] 2 

Součinitel prostupu oken κT [W/m2K] 3 

Součinitel prostupu střechou κT [W/m2K] 2 

Součinitel prostupu podlahou κT [W/m2K] 0.8 

Součinitel prostupu vrat κT [W/m2K] 6 

Koeficient emise ε  závisí u látek v malé míře na teplotě, naproti tomu silně na kvalitě 
povrchu. Jak je popsáno v /4/, mají nekovové stavební materiály zpravidla emisní koeficient 
mezi 0,9 až 0,95. V předloženém výpočetním příkladu by použit emisní koeficient 0,9.  
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V popisované hale byly pro matematické modelování použity různé otopné systémy, u nichž 
byly navzájem srovnávány spotřeby energie a teplotní pohody. Zpracovány byly otopné 
systémy se:  
 
1) světlými zářiči 
2) tmavými zářiči 
3) podlahovým vytápěním 
4) teplovzdušným vytápěním 
 
Zadání jednotných cílových hodnot (výsledné teploty v pobytovém prostoru) umožnilo přímé 
srovnání jednotlivých systémů. 
 
Otopný systém se světlými zářiči 
 
Matematické modelování pochodu tepelné výměny v halách vytápěných světlými infrazářiči 
umožňuje předběžný výpočet energetických a fyziologických aspektů v závislosti na 
zvolených instalačních podmínkách. Problém instalace nesmí být vyčerpán tím, že se do 
haly pověsí na libovolná místa jednotlivé zářiče, nýbrž jejím cílem musí být dosažení zcela 
difuzního prohřátí prostoru správným počtem a způsobem zavěšení infrazářičů. 
Modelová hala má být vytápěna plynovými infrazářiči (světlé, povrchová teplota 850°C). Ve 
středu haly má být dosaženo výlsedné teploty 17°C. Modelování určí pro toto zadání 
potřebný instalovaný výkon v závislosti na instalačních podmínkách. 
Zářiče budou instalovány ve výšce 7 m nad podlahou. Pro tuto instalační výšku je podle [1] 
předepsána rozteč mezi zářiči 10 m. V tomto případě do haly připadlo 6 zářičů, rovnoměrně 
rozmístěných nad prostorem pobytu osob. Instalační body středů zářičů jsou patrny z 
obrázku /2/. Modelování přizpůsobuje sálavé plochy ( a tím i sálavý výkon) až je dosaženo 
požadované výsledné teploty na zvoleném stanovišti. 
 
Vypočítaná výsledná teplota je znázorněna na obrázku /3/. Požadované výsledné teploty ve 
středu haly (ve výšce 1 m nad podlahou) bylo exaktně dosaženo. 
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Obr. 3: Vypočítaná výsledná teplota [°C] v modelové hale se světlými zářiči 
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Vypočítaná plocha Astr na jednotlivý zářič činí 0.185 m2 (šířka 0.17 m, délka 1.08 m).   
Sálavý výkon pro jeden zářič tak vychází 15.8 kW, což znamená, že tepelný výkon zářiče, 
zprostředkovaný podle čisté sálavé účinnosti, je 24.5 kW. 
Vypočítaná data jsou uvedena v tabulce /2/. Číslování ploch odpovídá v obrázku /2/ 
naznačeným průmětům. 
 

Data výpočtu 
Ohraničující plochy 

Č. 1 2 3 4 5 6 
A (m2) 210 90 210 90 140 60 
Tw (°C) 11.5 7 11.5 7 11.4 7 
qs (W/m2) -55.7 -25.9 -55.6 -25.9 -55 -25.7 

qk (W/m2) 8.7 -30.8 8.7 -30.8 8.4 -31 

k (W/m2K) 1.1 1.6 1.1 1.6 1.1 1.6 
Č. 7 8 9 10 11 12 
A (m2) 70 35 35 60 600 600 
Tw (°C) 5.1 11 11 7 17.8 10.3 
qs (W/m2) -88.1 -52.9 -53 -26 -58.8 -18.3 

qk (W/m2) -14.4 7.1 7.1 -30.8 51 -26.2 

k (W/m2K) 2.1 1.1 1.1 1.6 0.7 1.3 
Tepelné ztráty prostupem stěnou (kW) 85.3    (Normovaná ztráta prostupem 95.8 kW) 
Tepelné ztráty větráním (kW) 60.2    (Normovaná ztráta větráním 73.1 kW) 
Výsledná teplota na stanovišti osoby (střed 
haly)  (°C) 

16.94 

Střední povrchová teplota ploch (°C) 22.02 
Teplota vzduchu na stanovišti (°C) 11.86 

Tabulka  2: Vypočítana data pro sálavé vytápění se světlými zářiči 
 
Otopný systém: Tmavé zářiče 
 
Tmavé infrazářiče jsou přímo ohřívané sálavé trubice, na které je připojen hořák a odtahový 
ventilátor spalin. Trubice se ohřívají na teplotu cca 300°C a sálají přímo i odrazem od 
reflektoru do prostoru pod sebou. 
 
Pro modelový výpočet byl zvolen stejný počet zářičů, t.tj. 6 kusů v instalační výšce 7 m. (viz 
obrázek /2/. Výpočet sálavé plochy byl proveden pro střední povrchovou teplotu trubice okolo 
250 °C a emisní koeficient ε = 0.95. Šířka sáalvé plochy byla stanovena na 0,5 m. Délka 
trubice je závislá na výchozích podmínkách a byla vypočtena programem. Neto sálavá 
účinnost tmavého zářiče byla určena na 65 %.  
 
Výsledkem výpočtu byl celkový tepelný výkon zářičů 143,7 kW při délce zářičů 8,5 m. Sálavý 
výkon jednotlivých zářičů vychází na 15,6 kw, t.zn., že celkový výkon jednotlivých zářičů činí 
téměř 24 kW. 
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Obrázek 4: Výsledné teploty [°C] při použití tmavých zářičů 

 
Rozložení výsledných teplot v hale přibližujr obrázek /4/. Ve středu haly je přesně dosaženo 
požadované hodnoty 17 °C. Teplota vzduchu na tomto stanovišti činí 11.5 °C při střední 
povrchové teplotě ohraničujících ploch 22.5 °C. 
Zatímco u teplovzdušného vytápění teplota podlahy je chladnější než nad ní se nacházející 
vrstva vzduchu, slouží podlaha u sálavého vytápění  jako sekundární otopná plocha. 
Podlaha (číslo plochy 11) je infrazářiči ohřáta na 17.3 °C a sálá intenzitou asi 50 W/m2 a 
ohřívá konvekcí vzduch v hale. Následující tabulka /3/ zachycuje podstatná vypočítaná data 
modelové situace v hale. 
 

Vypočítaná data 
Ohraničující plochy 

Č. 1 2 3 4 5 6 
A (m2) 210 90 210 90 140 60 
Tw (°C) 11.1 6.7 11.1 6.7 11.6 6.7 
qs (W/m2) -54.5 -25.4 -54.5 -25.4 -57.1 -25.0 

qk (W/m2) 8.3 -30.6 8.3 -30.6 9.9 -30.7 

k (W/m2K) 1.1 1.6 1.1 1.6 1.1 1.6 
Č. 7 8 9 10 11 12 
A (m2) 70 35 35 60 600 600 
Tw (°C) 5.3 11.3 11.3 6.7 17.3 10.0 
qs (W/m2) -90.9 -55.7 -55.7 -25.4 -57.3 -17-8 

qk (W/m2) -12.6 9.1 9.1 -30.5 49.9 -26.1 

k (W/m2K) 2.1 1.1 1.1 1.6 0.7 1.3 
Tepelné ztráty prostupem (kW) 84.3 
tepelné ztráty větráním (kW) 59.4 
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Výsledná teplota na stanovišti osoby   (ve 
středu haly)  (°C) 

17.01 

Střední povrchová teplota ploch (°C) 22.51 
Teplota vzduchu na stanovišti (°C) 11.51  

Tabulka 3: Vypočítaná data vytápění s tmavými infrazářiči 
 

 
 
 
 
 
 
Otopný systém: teplovzdušné vytápění 
 
Při použití teplovzdušného vytápění vychází tepelný výkon 184,4 kW. Obrázek /5/ ukazuje, 
že rozdíly výsledných teplot v pobytovém prostoru jsou velmi malé. V blízkosti vrat klesá 
výsledná teplota o asi  1 °C. V důsledku studených ohraničujících ploch a chybějícího sálání 
ploch musí býy vzduch oříván na značně vyší teplotu, aby byla kompenzována nižší hodnota 
střední povrchové teploty ohraničujících ploch. Ve středu haly činí výsledná teplota 22.8 °C a 
střední povrchová teplota ploch obnáší 11.1 °C. Vyšší teplota vzduchu a jeho systémově 
podmíněný vyšší teplotní gradient zapřičiňují zvýšené tepelné ztráty větráním a vyšší tepelné 
ztráty prostupem v podstropním prostoru. 
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Obrázek 5: Výsledné teploty [°C] při užití teplovzdušného vytápění 

 
Následující tabulka /4/ zachycuje podstatná vypočítana data modelové situace. 
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Vypočítana data 

Ohraničující plochy 
Č. 1 2 3 4 5 6 
A (m2) 210 90 210 90 140 60 
Tw (°C) 10.6 12.8 10.6 12.8 10.6 12.8 
qs (W/m2) -4.6 0.5 -4.6 0.5 -4.6 0.5 

qk (W/m2) -40.5 -74.9 -40.5 -74.9 -40.4 -74.8 

k (W/m2K) 1.3 1.7 1.3 1.7 1.3 1.7 
Č. 7 8 9 10 11 12 
A (m2) 70 35 35 60 600 600 
Tw (°C) 4.9 10.6 10.6 12.9 8.8 16.2 
qs (W/m2) -31.5 -4.6 -4.6 0.1 -20.3 28.57 

qk (W/m2) -69.5 -40.4 -40.4 -74.6 19.7 -84.8 

k (W/m2K) 2.5 1.3 1.3 1.7 0.5 1.4 
Tepelné ztráty prostupem (kW) 92.3 
Tepelné ztráty větráním (kW) 91.1 
Výsledná teplota na stanovišti osoby   (ve 
středu haly) (°C) 

17.00 

Střední povrchová teplota ploch (°C) 11.12 
Teplota vzduchu na stanovišti (°C) 22.88  

Tabulka 4: Vypočítaná data teplovzdušného vytápění 
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Otopný systém: Podlahové vytápění  
 
Přenos tepla z otopného media do prostoru u podlahového vytápění se uskuteňuje pomocí 
teplosměnného povrchu podlahy. Teplota otopného media (vody) je iterativně 
zprostředkována v závislosti na požadované výsledné teplotě na stanovišti. Otopný povrch 
(včetně podlahové krytiny) má součinitel prostupu 28 W/m2K.  
 
Celkové tepelné ztráty haly pro podlahové vytápění činí 161,1 kW. Teplota otopného media 
vychází na 41.1 °C. Výsledné teploty na okrajích pobytové zóny klesají asi o 1 °C (obrázek 
/6/). Na stanovišti osoby (ve středu haly) činí teplota vzduchu 12.5 °C a střední povrchová 
teplota ohraničujících ploch 21.5 °C. 
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Obrázek 6: Výsledné teploty [°C] u podlahového vytápění 

 
U podlahového vytápění bylo empiricky zjištěno, že v zóně trvalého pobytu osob je 
povrchová teplota podlahy vyšší než asi 27 °C pociťována jako nepříjemná. Pro příležitostný 
pobyt je povolena teplota 29 °C. Pro nepochůzné oblasti (na okrajích) mohou teploty povrchu 
dosahovat až 33 °C [4].  
 
Povrchová teplota podlahy pro zkoumaný případ dosahuje 32.4 °C a je tedy mimo povolený 
rozsah. Použití podlahového vytápění pro pokrytí tepelných ztrát zkoumané modelové haly 
tedy není možné. Použití podlahového vytápění předpokládá nižší tepelné ztráty objektu. 
Proto byla zjištěná data použita jen pro možnost srovnání s ostatními otopnými systémy. 
 
 
Následující tabulka /5/ zachycuje podstatná vypočítana data modelové situace. 
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Vypočítaná data 
Ohraničující plochy 

Č. 1 2 3 4 5 6 
A (m2) 210 90 210 90 140 60 
Tw (°C) 9.7 8.9 9.7 8.9 9.6 8.8 
qs (W/m2) -44.5 -36.7 -44.5 -36.7 -43.8 -36.2 

qk (W/m2) 1.1 -25.9 1.1 -25.9 0.7 -26.2 

k (W/m2K) 1.2 1.6 1.2 1.6 1.2 1.6 
Č. 7 8 9 10 11 12 
A (m2) 70 35 35 60 600 600 
Tw (°C) 4.0 9.3 9.3 8.9 32.4 13.4 
qs (W/m2) -73.5 -42.1 -42.1 -36.5 108.5 -35.4 

qk (W/m2) -22.1 -0.5 -0.5 -26.0 133.6 -15.2 

k (W/m2K) 2.2 1.2 1.2 1.6 0.7 1.3 
Tepelné ztráty prostupem (kW) 99.1 
Tepelné ztráty větráním (kW) 62.0 
Výsledná teplota na stanovišti osoby   (ve 
středu haly) (°C) 

17.00 

Střední povrchová teplota ploch (°C) 21.42 
Teplota vzduchu na stanovišti (°C) 12.58  

 
Tabulka 5: Vypočítaná data podlahového vytápění 

 
 
 
Srovnání zkoumaných otopných systémů 
 
Obrázek /7/ zachycuje tepelné ztráty při použití různých otopných systémů v modelové hale. 
 
Celková tepelná ztráta haly (to znamená bez zohlednění otopného systému, nýbrž s 
homogenní teplotou vzduchu a povrchových teplot ohraničujích ploch [korespondující s DIN 
4701]) činí 168.8 kW (100 %). Pro výslednou teplotu 17 °C uprostřed haly je potřeba tepelný 
výkon u sálavého vytápění se světlými infrazářič cca 144 kW (85.7 %), při podlahovém 
vytápění 161.1 kW (95.4 %) a pro teplovzdušné vytápění 183.4 kW (108.6 %). 
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Obrázek 7: Energetické porovnání zkoumaným vytápěcích systémů 

 
Tepelná ztráta prostupem stěnami je u zkoumaných systémů téměř identická. Zpravidla je u 
sálavého vytápění vyšší než u teplovzdušného systému, neboť velikost tepelné ztráty 
prostupem je řádově přímo závislá na teplotách vnitřních povrchů stavebních konstrukcí.  
 
Pro uvažovaný případ výpočtu jsou tepelné ztráty prostupem ve stropním prostoru největší u 
teplovzdušného vytápění. Kvůli špatné tepelné izolaci střešního pláště a vysokých teplot 
vzduchu pod stropem (teplota vzduchu zde = 32.8 °C) vznikají zde nejvyšší tepelné toky při 
teplovzdušném vytápění. 
  
Tepelná ztráta větráním je přímo úměrná na teplotě vzduchu v hale. V důsledku sálavých 
složek v prostoru vytápěném světlými nebo tmavými infrazářiči může být tento systém 
provozován se silně sníženou teplotou vzduchu při zachování požadované výsledné teploty. 
Naopak teplovzdušné vytápění musí chybějící sálavou složku v hale kompenzovat zvýšenou 
teplotou vzduchu. Toto opatření přídavně způsobuje vyšší vertikální teplotní gradient u 
teplovzdušného vytápění a vyššá teplotu vzduchu v podstropním prostoru. 
 
Výsledná teplota je v zásadě určena působením teploty vzduchu a sálavé teploty na 
příslušném stanovišti osoby. Obrázek 8 ukazuje skládání výsledné teploty z teploty vzduchu 
a sálavé teploty uprostřed haly v závislosti na vytápěcím systému. 
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Obrázek 8: Fyziologické srovnání rozdílných otopných systémů 

 
Při stanovení ohraničujících podmínek pro určení rozdílů popisovaných otopných systémů ve 
vztahu na termickou pohodu a stavebně fyzikální podmínky může dojít k jejich posunutí. Z 
těchto důvodů jsou v dalším zkoumány  rozdíly ve spotřebě při variaci vybraných parametrů 
v hale. 
 
 

Variace parametrů a jejich vliv na spotřebu energie 
 
Protože výpočet potřeby tepla  je ovlivňován množstvím parametrů, může být následující 
zkoumání parametrů vztaženo jen na určitou geometrii a teplotní poměry. Bezrozměrné 
znázornění bude voleno pro skutečnou potřebu tepla. Bude definováno charakteristické číslo 
ε, které udává poměr potřeby tepla podle použitého systému k normované potřebě tepla. 
Normovaná potřeba tepla je při jednotných ohraničujících podmínkách  pro všechny systémy 
jednotná: 
  

ε =
Q

Q
WB

WB Norm,
 (1) 

 
Pro teoretické zkoumání vlivu různých parametrů na potřebu tepla byla jako vztažná budova 
použita modelová hala (viz Obr.: /2/). Schematicky znázorněná budova dovoluje na základě 
jednoduchého uspořádání variace všech stavebně ovlivňovaných veličin. Teplotní 
ohraničující podmínky jsou pro všechny systémy identické, což znamená, že výsledná 
teplota je uvažována ve všech případech identická a činí uprostřed haly17 °C, výpočtová 
venkovní teplota - 12 °C a teplota půdy pod podlahou 8 °C. 
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Parametr:  Tepelná izolace haly 
 
Jako první byl zkoumán vliv tepelné izolace budovy na potřebu tepla. Jako kriterium pro její 
realizaci byl zvolen střední součinitel prostupu tepla stěnou km (důkazní postup). Střední 
součinitel prostupu tepla stěnou km byl definován:  
 

k
Q

A T Tm
T norm

ges i a
=

⋅ −
,

( )
 (2) 

 
QT,norm značí normované ztráty prostupem budovy, Ages  je celková plocha stěn 
ohraničujících vytápěný prostor, Ti je prostorová teplota (srovnatelná s požadovanou 
výslednou teplotou) a Ta  je venkovní výpočtová teplota. Normovaná tepelná ztráta 
prostupem stěnami je při shodných ohraničujících podmínkách pro všechny systémy shodná 
ale není zaměnitelná za skutečnou ztrátu prostupem jednotlivých otopných systémů. 
 
Obrázek /9/  ukazuje vyhodnocení výpočtu. U sálavých systémů se vycházelo z 
rovnoměrného rozmístění zářičů nad podlahou. Instalační výška činí 7 m při výšce haly 10 
m. Výměna vzduchu byla stanovena na hodnotu 1 x za hodinu 
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Obrázek 9: Charakteristické energetické číslo při rozdílné tepelné izolaci budovy  
 
U sálavého topení se světlými a tmavými infrazářiči se ukazuje v celém rozsahu součinitele 
km zanedbatelná odchylka ve vztahu k potřebě tepla. Teplovzdušné vytápění vyžaduje 
celkem asi o 20 % větší otopný výkon oproti sálavým systémům. Pro podlahové vytápění 
vychází výkon asi 10 % vyšší než u sálavých systémů. 
 
Příčina spočívá v tom, že u sálavého vytápění se tepelné záření mění na teplo teprve po 
dopadu na pevná tělesa. Tepelné záření je směrováno do pobytového prostoru a osoby 
vnímají přímé osálání, které se mění na teplo. Výsledné teploty je tak dosaženo při relativně 
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nižších teplotách vzduchu. Přímým osáláním podlahy se zvyšuje její teplota a podlaha 
působí jako přídavná otopná plocha. Vertikální gradient teploty vzduchu byl, podle praxi 
blízkých zkušeností, použit o hodnotě 0.5 °C/m. 
Pro zajištění výsledné teploty při použití teplovzdušného vytápění musí být dpoužíváno 
vyšších teplot vzduchu, aby bylo kompenzováno chybějící tepelné záření. V důsledku nižší 
specifické hmotnosti teplého vzduchu stoupá tento vzhůru a dochází k jeho vyhraněnému 
vrstvení s výškou. Vertikální teplotní gradient má standardní hodnotu 1 °C/m. Vyšší teplotní 
úroveň podmiňuje vyšší tepelné zráty větráním. 
Podlahové vytápění způsobuje v pobytovém prostoru podobné zvýšení povrchové teploty a 
sálavé složky, které umožňuje redukci teploty vzduchu při zachování teplotní pohody. 
Vertikální teplotní gradient byl experimentálně zjištěn v hodnotách okolo 0.5 °C/m. Účinná 
povrchová teplota v prostoru s pobytem osob je nižší než u sálavého systému, takže úspory 
oproti teplovzdušnému vytápění nejsou tak markantní.  
Zvýšení hodnoty km nezpůsobí pozorovatelnou změnu energetického charakteristického 
čísla. 
Relace mezi rozdílnými systémy zůstávají přibližně zachovány. U špatně tepelně izolovaných 
hal jsou tepelné ztráty prostupem stěnami ve střešním prostoru vyšší u teplovzdušného 
vytápění  než u konkurenčních systémů v důsledku vyšších teplot vzduchu pod střechou. 
 
Parametr: Výměna vzduchu větráním 
 
Vliv výměny vzduchu na potřebu tepla ukazuje obrázek /10/. Zde je znázorněn průběh 
energetického charakteristického čísla u dobře tepelně izolovaného objektu ( dolní obraz) a 
pro špatně izolovanou halu (horní obraz). Velikost výměny vzduchu hraje významnou roli pro 
potřebu tepla zkoumaných systémů. 
 

 

 
Obrázek 10: Energetické charakteristické číslo v závislosti na výměně vzduchu 
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Při nižších hodnotách výměny vzduchu a dobře izolovaných halách je rozdíl mezi 
jednotlivými systémy malý. Se stoupající výměnou vzduchu rozdíl v tepelných ztrátách 
výrazně stoupá v neprospěch teplovzdušného vytápění. Tepelné ztráty větráním stoupají 
stejnou měrou s výměnou vzduchu. V důsledku vyšších teplot vzduchu při použití 
teplovzdušného vytápění jsou tepelné ztráty větráním při vyšších hodnotách výměny 
vzduchu dominantnější oproti ztrátám prostupem. 
 
Sálavé systémy a podlahové vytápění zajišťují teplotní pohodu při nižších teplotách vzduchu 
(t.zn. při teplotách vzduchu výrazně nižších než je teplota Ti, odpovídající normované 
potřebě tepla). Z těchto důvodů hodnota energetického charakteristického čísla s klesajícím 
větráním haly také přímo úměrně klesá.  
 
Parametr: Výška haly 
 
Obrázek /11/  představuje energetické charakteristické číslo v závislosti na výšce haly. 
Výměna vzduchu pro provedený výpočet byla stanovena na 1 x za hodinu, instalační výška 
zářičů na 7 m. Opět byly modelovány varianty pro špatně i dobře tepelně izolovaný objekt. 
Vliv výšky haly na skutečné ztráty tepla jednotlivých systémů je tendenčně srovnatelný s 
předcházejícím ověřením pro parametr Výměny vzduchu. 
 
S přibývající výškou haly je potřebné množství energie při použití teplovzdušného vytápění 
větší než pro sálavé nebo teplovazdušné vytápění. U dobře izolovaného objektu jsou rozdíly 
ve tepelných ztrátách u jednotlivých otopných systémů niší než u špatně izolovaných.  
 

 
Obrázek 11: Energetická konstanta v závislosti na výšce haly  
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Energie přiváděná do pobytového prostoru objektu pomocí sálavého nebo podlahového 
vytápění je zde přímo přeměněna na teplo. Teplovzdušné vytápění vyrábí k zajištění 
požadované výsledné teploty polštář teplého vzduchu v podstřešním prostoru, a je téměř bez 
užitku ztracen. Se stoupající výškou stoupá i teplota vzduchu pod stropem v důsledku 
vertikálního teplotního gradientu.   
 
U všech zkoumaných otopných systémů stoupají tepelné ztráty v posloupnosti: 
Tmavé zářiče, světlé zářiče, podlahové vytápění, teplovazdušné vytápění. Rozdíly mezi 
tmavými a světlmi zářiči jsou ale zanedbatelně malé. 
 
Provedené přezkoumání parametrů zohledňuje jen energetické aspekty při použití různých 
otopných systémů. Možné zóny diskomfortu v hale nebyly pozorovány. Použití podlahového 
vytápění závisí na požadované teplotě povrchu podlahy. Tak může dojít u špatně 
izolovaných hal k nemožnosti jeho použití, kvůli vysokým teplotám podlahy, překračujícím 
povolenou hodnotu. 
 
Porovnání experimentálních zkoušek dobře potvrdilo správnost výsledků matematického 
modelování s malými výjimkami. V pramenech [5] [6] [7] jsou zveřejněny experimentální 
zkoušky, které vyčíslují úspory energie, podle mezních podmínek, mezi 10 až 40 %. 
 

 
Parametr: Asymetrie osálání v důsledku chladných ploch  
 
Asymetrií sálání se rozumí rozdíly radiace různých částí těla, způsobené rozdílnými 
povrchovými teplotami ploch, ohraničujících vytápěný prostor. V následujícím budeme za 
asymetrii sálání považovat pouze diferenci mezi sáláním protilehlých poloprostorů.. 
Pro asymetrii sálání vertikálních chladných povrchů je podle ISO 7730 [8] povolena 
maximální hranice 10 K. 
 
V popisované hale byl zkoumán rozdíl povrchových teplot. Byla proto vypočítána teplota 
plošného prvku, jehož normály k ploše ukazují jednou v kladném a podruhé záporném směru 
osy x.   
 
Aby byla posílena asymetrie sálání v hale, byl zvýšen pro vrata (plocha 7) součinitel prostupu 
tepla na kT = 23 W/m2K. Tato hodnota odpovídá přibližně nezateplené konstrukci vrat z 
ocelových profilů. Všechny ostatní zadané hodnoty odpovídají údajům v tabulce 1. Popsané 
sálavé vytápění se světlými zářiči bylo zvoleno pro cíl dosažení výsledné teploty 17 °C 
uprostřed haly.  
 
Výpočet udával vnitřní teplotu vrat okolo -4 °C při venkovní teplotě -12 °C. Vypočítaná 
diference povrchových teplot pro modelovou osobu ukazuje obraázek /12/. V případě, že se 
osoba pohybuje halou v kladném směru osy x, je negativní hodnota chladnější zádové fronty 
s pozitivní hodnotou přední fronty položená sobě na roveň. Nápadné jsou vysoké teplotní 
asymetrie, které právě 5 m před halovými vraty překračují hraniční hodnotu teplotní pohody 
(∆t=10 °C). V ostatním pobytovém prostoru leží teplotní asymetrie pod hraniční hodnotou. 
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Obrázek 12: Asymetrie povrchových teplot [°C] v modelové hale 

 
Aby byl omezen diskomfort u vrat, byly v jejích blízkosti přídavně instalovány zářiče v počtu 
dvou kusů o jednotkovém tepelném výkonu 11 kW, ve výšce 5 m. Obrázek /13/ ukazuje 
nákres haly s vraty a v blízkosti instalovanými zářiči.. 
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Obrázek 13: Pravá část haly s přídavnými zářiči u vrat 
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Účinky dvou zářičů na asymetrii sálání v pobytovém prostoru ukazuje obrázek /14/. 
Dodatečnou instalací obou malých zářičů lze asymetrii v blízkosti vrat redukovat pod hraniční 
hodnotu. Bezprostřední vzdálenost zářičů u vrat umožňuje jejich přímé osálání a tím zvýšení 
vnitřní teploty vrat o 4,7 °C na 0,7 °C. Navíc vyšší teplota zářičů kompenzuje negativní vliv 
studené plochy vrat. 
 

 
Obrázek 14: Asymetrie teplot sálání [°C] v modelové hale (s přídavnými zářiči) 

 
S popisovaným výpočetním modelem je možné provést energetické zhodnocení rozdílných 
otopných systémů ještě před jejich instalací. Model tak může sloužit pro pomoc při 
rozhodování pro budoucí projekty nebo nahrazování vysloužilých topení. Možná místa s 
teplotním diskomfortem v pobytovém prostoru lze odhalit předem a následně provést 
příslušnou optimalizaci.  
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